
 
 
 
 

ภายในห้องพกั 
 

 หอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ 
๑. เตียงนอนพร้อมที่นอน   ๒. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี   ๓. ตู้เสื้อผ้า 
 

 หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง  หอพักเทา-ทอง ๒  หอพักเทา-ทอง ๓  และหอพักเทา-ทอง ๔ 
๑. เตียงนอนพร้อมที่นอน   ๒. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี   ๓. ตู้เสื้อผ้า 
๔. จุดเช่ือมต่อสัญญาณโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต   ๕. ห้องนํ้าภายในห้องพัก 
 
 
 

ภายในหอพัก  
  

๑. เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด ๒๔ ช่ัวโมง        ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๓. บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม / ไร้สาย        ๔. บริการยาสามัญประจําบ้าน 

๕. บริการเคร่ืองช่ังนํ้าหนัก         ๖. บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ 
๗. บริการห้องทีวีส่วนรวม                 ๘. บริการให้คําปรึกษา         
๙. บริการสถานที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ 
๑๐. บริการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ / เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ(เฉพาะโครงการหอพักเทา-ทอง) 
๑๑. กล้องวงจรปิด   
๑๒. ร้านค้าสะดวกซื้อ(เฉพาะโครงการหอพักเทา-ทอง) 

 
 
เครื่องใช้ไฟฟา้ที่ทางหอพักอนุญาตให้นสิตินําเข้ามาใช้ได้ 
 

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  ๒.  พัดลม 
๓. เตารีด     ๔.  โทรทัศน์ (เฉพาะโครงการหอพักเทา-ทอง) 
๕. วิทยุขนาดเล็ก    ๖.  กระติกนํ้าร้อน    
๗. ไดร์เป่าผม     ๘.  เครื่องป้ิงขนมปัง 
๙. เครื่องทําแซนวิช    ๑๐.  อ่ืนๆ ตามท่ีทางหอพักเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพัก 



 
 
 
 
 

        
 
 

  จันทร์ – ศุกร์        เวลา  ๐๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
  เสาร ์– อาทิตย์, นักขัตฤกษ์    เวลา  ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
 หลังเวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้จากหมายเลขโทรศัพท ์

หน้าสํานักงานหอพัก 
 
 
 

สํานักงานหอพักให้บริการนิสิต ดังนี ้
 

๑.  ให้บริการติดต่อ–สอบถามข้อมูลเก่ียวกับหอพัก 
๒.  ให้บริการรับจองหอพัก 
๓.  ให้บริการยืมกุญแจสํารองห้องพัก (กรณีฉุกเฉิน) 
๔.  ให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา/นิตยสาร 
๕.  ให้บริการยาสามัญประจําบ้าน 
๖.  ให้บริการรับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ชํารุดในห้องพัก 
๗.  คลี่คลายปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เก่ียวกับหอพักและนิสติในหอพัก 
 
 

จุดให้บริการนสิิตนอกเวลาทําการ  มีดังน้ี 
 

๑. สํานักงานหอพัก ๑๔  (ให้บรกิารนิสิตหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕) 
๒. สํานักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา – ทอง 
๓. สํานักงานโครงการหอพักเทา-ทอง (หน้าหอพักเทา-ทอง ๓) 

 

 
 
 
  

สํานักงานหอพัก ๑๔    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๓ 
สํานักงานหอพัก ๑๕    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๖ 
สํานักงานโครงการหอพักเทา-ทอง    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๓ 
สํานักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ 
สํานักงานหอพักเทา-ทอง ๒    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ 
สํานักงานหอพักเทา-ทอง ๓    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑ 

 
 

ติดต่อสอบถาม 

 
 

เวลาทําการสาํนักงานหอพกั 



การเงินและบัญชี (โครงการหอพักเทา-ทอง)  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ 
พัสดุ(โครงการหอพักเทา-ทอง)   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๓ 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง E-mail 
๑ นางสุชาดา  อาศัยสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต suchadan@buu.ac.th 
๒ นางสาวเสาวนีย์  คําละออ นักวิชาการศึกษา (หอพัก ๑๔) saowaneek@buu.ac.th 
๓ นางสาวป่ินมณี  รุ่งแจ้งรัมย์ นักวิชาการศึกษา (หอพัก ๑๕) pinmanee@buu.ac.th 
๔ นายภาณุพงศ์  ศีลสังวรณ์ นักวิชาการศึกษา seensangworn@buu.ac.th 
๕ นายวัชระ เกตุจีน ผู้จัดการโครงการหอพักเทา-ทอง watchara_buu@hotmail.com 
๖ นางสาวแธตเชอร์  ลอยคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี thatcher7_97@hotmail.com 
๗ นางสาวดวงเดือน  วงสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี oded_ja@hotmail.com 
๘ นางสาวรัตยา  ช่อมาลา นักวิชาการพัสดุ rattaya_acc@hotmail.com 
๙ นางสาวอชิรฌาณ์  อนันตกูล นักวิชาการศึกษา (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง) atchara221@hotmail.com 
๑๐ นางสาววัลญา  ดาแหม็ง นักวิชาการศึกษา (หอพักเทา-ทอง ๒) wanlaya_da@hotmail.com 
๑๑ นางสาวสุชีรา  รัตนรมย์ นักวิชาการศึกษา (หอพักเทา-ทอง ๓) koyasjin@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 

๑. ห้ามนําทรพัย์สินมีค่าเกินความจําเป็นมาใช้หรือเก็บไว้ในหอพัก  หากสูญหายทางหอพักจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่า
กรณีใดๆ 
๒. ห้ามสับเปลีย่นหรือโอนกรรมสิทธ์ิห้องพักให้แก่กัน 
๓. ห้ามด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในหอพัก 
๔. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
๕. ห้ามประกอบอาหารในหอพัก 
๖. ห้ามจัดเลี้ยงสังสรรค์หรือก่อความรําคาญให้แก่ผู้อ่ืน เช่น จุดประทัด เล่นเคร่ืองดนตรี หรือว่ิงเล่นในหอพัก 
๗. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทในหอพักหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบสุขในหอพัก 
๘. ห้ามทําลายทรัพย์สินที่ทางหอพักจัดไว้ให้บริการนิสิตโดยเด็ดขาด 
๙. ห้ามนําทรพัย์สินของทางหอพักไปใช้หรือครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต เช่น หนังสือพิมพ์  กระติกนํ้าร้อน  
๑๐. ห้ามนําสตัว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก 
๑๑. ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพักโดยมิได้รับอนุญาต 

 
 

รายชื่อบคุลากรหอพัก 

 
 

ข้อห้ามประพฤติปฏิบัติของนิสิต 



๑๒. ห้ามนําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก เช่น กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น และอ่ืนๆที่ทาง
หอพักเห็นว่าไม่สมควร 
๑๓. ห้ามนําอาวุธและวัตถุระเบิดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก 
 

*** ในกรณทีี่มกีารฝ่าฝืนข้อห้ามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน แจ้งผู้ปกครอง 
ภาคทัณฑ์ และตัดสิทธ์ิการเข้าอยู่หอพักตามลําดับความผิดของนิสิตและความสําคัญของความผิดของนิสิต 
 

 
 
 

นิสิตที่ประสงคจ์ะเข้าหอพักเกินเวลา(หลังเวลา ๒๒.๓๐ น.) เน่ืองจากทํากิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินการดังน้ี 
 

 กรณีแบบหมู่คณะ        ขอแบบฟอร์มได้ที่กองกิจการนิสิต กลุม่งานบริการนิสิต  
       ช้ัน ๒ หอ้ง ๒๑๒  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 

 กรณีรายบุคคล           ขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่หอพัก  
 
 

 *** หมายเหตุ  นิสิตที่เข้าหอพักหลังเวลา ๒๒.๓๐ น. จะต้องลงช่ือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหอพัก 
ทุกคร้ัง  นิสิตที่เข้าหอพักเกินเวลาบ่อยคร้ัง ทางหอพักจะแจ้งให้ทางคณะหรือผู้ปกครองรับทราบและการลงช่ือมีผลต่อ
การใช้พิจารณาอยู่หอพักในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

 
 

การขออนญุาตเข้าหอพักเกินเวลา 


